Wydział „Artes Liberales“ Uniwersytetu Warszawskiego (www.al.uw.edu.pl)
zaprasza na bezpłatne, stacjonarne, czteroletnie studia doktoranckie
w zakresie nauk humanistycznych
(kulturoznawstwo i literaturoznawstwo z otwarciem na inne dyscypliny)
Studia doktoranckie na Wydziale „Artes Liberales“ wyrastają z długiej tradycji naszego środowiska. Od wielu lat prowadzimy
wszechstronną działalność naukową w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, podejmując i realizując
z powodzeniem eksperymentalne inicjatywy w zakresie kształcenia i badań naukowych. Zaplecze dla studiów stanowią
nowatorskie jednostki i programy dydaktyczno-badawcze cieszące się renomą w kraju i za granicą:
•
•
•
•
•
•
•

Kolegium „Artes Liberales” (www.clas.al.uw.edu.pl)
Akademia »Artes Liberales« (www.aal.edu.pl)
Międzynarodowa Szkoła Humanistyczna Europy Wschodniej (www.ial.org.pl/msh)
Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (www.mish.uw.edu.pl)
OBTA – Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną (www.al.uw.edu.pl/pl-47)
międzynarodowy program badawczy dla doktorantów The Traditions of Mediterranean Humanism and the
Challenges of Our Times (www.mpd.al.uw.edu.pl)
zespołowe projekty badawcze realizowane na Wydziale, w tym prestiżowe projekty zespołowe finansowane przez
European Research Council, Narodowe Centrum Nauki i Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Proponujemy oryginalną formułę studiów opartych o nowatorski w humanistyce model współpracy naukowej skupionej
wokół 20 międzyuczelnianych i międzynarodowych zespołów badawczych działających na Wydziale
„Artes
Liberales“ (www.al.uw.edu.pl/pl-12). Proponowane zajęcia (m.in. eksperymentalne seminaria badawczo-integracyjne dla
młodej kadry i doktorantów) umożliwią aktywne poszerzanie zainteresowań uczestników i ich udział w projektach
realizowanych na Wydziale oraz kreatywne formułowanie i podejmowanie nowych inicjatyw oraz wyzwań badawczych.
Od roku 2013/14 mamy zamiar tworzyć moduły związane z tematyką badań komisji, laboratoriów i pracowni Wydziału
„Artes Liberales“:
•
•
•
•

Antyk i recepcja kultury antycznej
Kultura polska i europejska doby wczesnonowożytnej
Reformacja i protestantyzm w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
Romantyzm polski jako kultura pogranicza

Ponadto planujemy otworzyć moduł Kultura i literatura amerykańska organizowany we współpracy z Ośrodkiem Studiów
Amerykańskich UW (www.asc.uw.edu.pl).
Każdy z planowanych modułów zostanie uruchomiony pod warunkiem przystąpienia do niego co najmniej 5 nowo
przyjętych doktorantów.
Słuchacze studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale będą mieli okazję uczestniczyć w interdyscyplinarnym,
unikalnym programie studiów, którego naczelnym celem jest przywracanie pamięci o jedności nauk humanistycznych,
społecznych i przyrodniczych oraz stymulowanie całościowego - indywidualnego i obywatelskiego - rozwoju człowieka.
Naszą ofertę kierujemy do kandydatów ambitnych i twórczych, którzy są zainteresowani przekraczaniem barier
akademickich i dyscyplinarnych. Oferujemy możliwość indywidualnego kształtowania ścieżki rozwoju naukowego w
inspirującym i stymulującym środowisku skupiającym wybitnych przedstawicieli nauk humanistycznych.

Termin przyjmowania dokumentów: do 10.09.2013
Rozmowa kwalifikacyjna: 20-21.09.2013
Rozpoczęcie studiów: 1.10.2013
Szczegóły, w tym opisy modułów, na stronie: www.sd.al.uw.edu.pl
Dodatkowych informacji udzielają:
Kierownik Studiów Doktoranckich, prof. dr hab. Piotr Wilczek: piotr.wilczek@al.uw.edu.pl
Kierownik Sekretariatu Dydaktycznego, mgr Bogusława Rokoszewska: rokoszewska@al.uw.edu.pl

